VARNING PÅ STAN NU MÅR KUNG I BAREN ILLA IGEN
MAGNUS UGGLA
fr 1 195:10/11 2018

Magnus Uggla har levererat hits under
40 år, sålt 23xPlatina och haft sjukt
många listettor. Trots detta har hans
tidigare shower alltid baserats på ny
musik, ”ingen gammal skåpmat”, för
att citera Uggla själv. Nu blir det ändring på det! På publikens begäran gör
nu Uggla något han aldrig gjort förut
– en hitshow, en hitkavalkad av sällan skådat mått. Alltså inget nyskrivet
skit.
Full fart framåt har alltid varit mitt rättesnöre. Tre krogshower har jag avverkat,
den första 98, den andra 2005 och den
senaste 2012. Mitt enda krav när jag skrivit på en föreställning har varit att den
enbart skall innehålla nytt material, ingen
gammal skåpmat. Publikens krav har varit det motsatta men benhård i min uppfattning har jag aldrig fallit till föga. Aldrig.
Förrän nu.
Till min nya show på Göta Lejon som har
premiär hösten 2018 lägger jag mig platt.
Publiken skall få vad publiken vill ha, och
det med råge. Bara gamla låtar.
I den kommande showen är det sålunda dags att blicka bakåt och få svar på
spörsmålen. Hur gick det egentligen för
Disco-Kaj, för Jerry eller för de hotta brudarna från Djursholm? Eller för Trubaduren Mats och Jonny Balle?
Men kanske kan vi också få svar på frågan som hela svenska folket klurat på i
årtionden. Vart tog den kaskadkräkandes
sångfågeln vägen? Hösten 2018 vet vi.
Varning på Stan för nu mår Kung i Baren
illa igen.
Magnus Uggla
Åldersgräns 13+
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Reseprogram
Vi åker kl 11.00 från Örebro, för övriga påstigningar se nedan. Vi beräknas att vara
i Stockholm kl 14.00.

Datum:

På resan till Stockholm serverar vi kaffe
och fikabröd. Väl uppe i Stockholm finns
tid för att äta lunch.

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
Kaffe och fikabröd på resan till
Stockholm
•
10/11 Musikalbiljett på parkett,
rad 20-21
•
Landgång med dryck på hemvägen (ej vid övernattning)
•
En mycket trevlig upplevelse

Senare hämtar vi er på Cityterminalen
och kör er till Göta Lejon i god tid innan
föreställningen börjar. Om man vill tar
man sig enkelt till Göta Lejon själv med
tunnelbanan.
Föreställningen börjar kl 18.00 och pågår
i ca 90 min utan paus.
Vi hämtar er direkt efter föreställningens
slut. På resan hem serverar vi vår berömda ”lindbergare” landgång med dryck.
Övernattning
När ni åker med Lindbergs Buss kan
ni välja mellan dagtur eller med övernattning. Hotellet heter Radisson Blu
Royal Viking och ligger centralt vid
järnvägsstation.
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Tidtabell
10.25 Kumla, Resecentrum hpl G
10.40 Adolfsberg, hpl Korskyrkan
10.50 Västhaga, Circle K / 		
Scandic Hotell
11.00
Örebro, Resecentrum hpl A
11.25
Götlunda, Fårtallen
vid värdshuset
11.40
Arboga, Circle K Bensingatan
14.00 Ankomst Stockholm,
Cityterminalen

För er som väljer att stanna kvar en natt i
Stockholm, gäller följande:
Incheckning på hotellet Radisson Blu
Royal Viking. Hotellet kan inte garantera
rummen förrän kl 15.00. De försöker dock
att få dem klara tidigare.
På söndagen hämtar vi upp er och shoppingresenärerna på Cityterminalen kl
15.30 eller kl 19.00. Var uppmärksam och
titta på monitorerna från vilken gate bussarna går ifrån.
Priset för resa i turistbuss, kaffe och
fikabröd, musikalbiljett och övernattning på Radisson Blu Royal Viking är
fr. x xxx:-.
Önskas övernattning
ring 019-31 50 50 för bokning!

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

